
Trubková řada

Návod k obsluze
V1.0

Společnost InfiRay Technologies Co., Ltd.

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Specifikace
Modelka TD50L

Rozlišení snímače, pixely 1440×1080

Snímková frekvence, Hz 50
Objektiv, mm 50 (F1.2)

Zorné pole, º 6,6×4,9

Zvětšení, × 4,0~16,0

Hladký zoom Podpěra, podpora

Oční reliéf, mm 70
Dioptrická korekce, D - 4~+4

Typ LCOS
Rozlišení displeje, pixely 1280×960

Rozlišení záznamu videa, pixely 1280×960

Rozlišení snímání, pixely 1280×960

Detekční rozsah, m 600
Vestavěná 6600mAh a vyměnitelná 18500

baterie
baterie

Max. Provozní doba (při teplotě = 22ºC), h* > 13
Externí napájení 5V (USB typu C)

Průměr těla puškohledu k sestavení
montážní kroužky, mm

30

Max. Síla zpětného rázu na střelné zbrani, g/s² 1000
Stupeň krytí, IP kód IP67

Velikost vestavěné paměti, GB 16
Hmotnost (bez vyměnitelné baterie), g <1000

Rozměr, mm 395×85×75

APP/WiFi Podpora (Infiray outdoor)

Inteligentní dálkoměr Podpěra, podpora

IR iluminátor, nm 850/940 (volitelné)

Maximální výkon IR iluminátoru, w 2.2

* Skutečná doba provozu závisí na hustotě používání Wi-Fi a funkcích nahrávání videa;

* Balení produktu neobsahuje IR iluminátor. Vyberte 850nm/940nm IR

iluminátor dle vlastních potřeb.

Je možné provést vylepšení designu a softwaru tohoto produktu za účelem vylepšení jeho funkcí

bez předchozího upozornění zákazníka;

Tuto příručku si můžete stáhnout z naší oficiální webové stránky: www.xinfrared.com.



I. Obsah balení

- Digitální dalekohled pro noční vidění TD50L

- Oční pohár

- Přenosná taška IPB-3

- USB-C kabel

- Napájecí adaptér

- Hadřík na čištění objektivu

- Osvědčení o kvalifikaci

II. Popis:

Digitální zařízení nočního vidění řady Tube je denní a noční dalekohled s dvojím použitím určený pro

venkovní lov. Je vybaven čipem s nízkou intenzitou osvětlení na úrovni hvězdného světla, který dokáže obnovit skutečnou hodnotu

barvy a detaily ve dne i v noci. Řada Tube má řadu baterií napájených

řešení s dlouhou provozní dobou a lze je široce používat pro lov, pozorování a

umístění v podmínkách nízké viditelnosti. Přijímá standardní průměr trubky 30 mm, aby vyhovoval

požadavky na obecné svorkové rozhraní.

III. Vlastnosti produktu

- Senzor nízkého osvětlení Starlight;

- Vysoká kvalita obrazu;

- Hladký zoom;

- Duální napájecí systém s dlouhou životností baterie;

- Standardní průměr trubky 30 mm;

- Stadiametrické dálkoměry;

- Dlouhá detekční vzdálenost;

- Vestavěná paměťová karta, podporující fotografování a nahrávání videa

- Vestavěný modul Wi-Fi, podporující připojení aplikací

- Podpora funkce PIP (obraz v obraze) (Vzhledem k některým faktorům není tato funkce dostupná

pro některé regiony);



- Pohodlné provozní rozhraní;

IV. Složení zařízení

1. Oční pohár

2. Zaostřovací kroužek okuláru

3. Tlačítko fotoaparátu

4. Jas displeje

knoflík

5. Tlačítko napájení

6. Tlačítko režimu obrazu

7. Otočný kodér

8. Víčko USB

9. Rozhraní typu C

10. LED indikátor

11. Kryt držáku baterie

12. 18500 baterie

13. Zaostřovací kroužek čočky objektivu

14. Krytka objektivu

V. Tlačítkové operace

přístroj

Stav/Aktuální

Operační mód

Knoflík lis Stiskněte a podržte Točit se

Zapněte
Vypnuto — — — —

přístroj
Napájení

Vypněte
Knoflík Domovská obrazovka Pohotovostní — —

přístroj

Pohotovostní Probuďte se — — — —



přístroj

Vraťte se k

Rozšířené menu horní menu
— — — —

obrazovka bez uložení

Změny

Obrázek Zapnutí/vypnutí PIP
Přepněte obrázek

Režim Domovská obrazovka funkce — —
režimu

Knoflík

Zapnout/vypnout
Zobrazit Upravte

stadiametrické
Jas Domovská obrazovka Zobrazit — —

dálkoměr
Knoflík jas

funkce

Fotoaparát Zapněte nahrávání
Domovská obrazovka Vyfoť — —

Knoflík zapnuto vypnuto

Otevři Otevřete pokročilé Upravte obrázek
Domovská obrazovka

místní nabídka Jídelní lístek zvětšení

Upravte konkrétní Uložit a vrátit se Přepínat mezi
Místní nabídka

parametry a na domovskou obrazovku Jídelní lístek

obrazovka

funkce možnosti/přesun

Potvrďte Uložit a vrátit se pozice záměrného kříže:

Rotační Rozšířené menu volba do hlavního menu Ve směru hodinových ručiček:

Kodér obrazovka parametry/Otevřít přesunout do

podmenu vlevo dolů

směr;

Proti směru hodinových ručiček:

Přepínat mezi Uložit a vrátit se
Nulovací obrazovka přesunout do

osa X/osa Y do hlavního menu
vpravo/nahoru

směr



VI. Baterie se nabíjí

Řada Tube využívá duální napájecí zdroj

systém (vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie

balení a výměnná baterie 18500). The

normální pracovní doba duálního zdroje napájení

systém může být až 13 hodin. Baterie

musí být před prvním použitím plně nabitá.

Nabíjení vestavěné baterie

Balík

- Otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete

kryt USB;

- Vložte konec typu C připojeného datového kabelu do zásuvky typu C na trubici;

- Připojte druhý konec datového kabelu k napájecímu adaptéru a vložte adaptér do a

100-240V zásuvka pro nabíjení baterie;

- Při nabíjení ikona bleskového nabíjení se objeví na ikoně baterie a LED

indikátor na zařízení je červený. Když se indikátor rozsvítí zeleně, znamená to, že

nabíjení je dokončeno.

- Během používání, pokud se ikona baterie změní na

Nabijte prosím baterii včas, aby nedošlo ke snížení životnosti zařízení v důsledku

nadměrné vybití baterie.

Poznámka: Port USB lze použít pouze pro nabíjení vestavěné baterie.

, znamená to, že úroveň nabití baterie je nízká.

Instalace baterie 18500

- Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete baterii

kryt držáku (11);

- Nainstalujte baterii 18500 (12) podle pokynů

indikační štítek v držáku baterie,



to znamená, že kladný pól směřuje dovnitř a záporný pól směřuje ven;

- Zavřete kryt držáku baterie (11) a utáhněte jej otočením ve směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní opatření

- Při nabíjení použijte napájecí adaptér 5V2A kompatibilní se zařízením. Použitím

jakýkoli jiný typ adaptéru může způsobit nevratné poškození baterie nebo adaptéru

sám;

- Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie by měla být částečně nabitá, nikoli plně

nabité nebo vybité.

- Nenabíjejte zařízení ihned po přemístění do teplého prostředí z a

chladné prostředí. Počkejte 30 až 40 minut na předehřátí.

- Pokud je nabíječka upravena nebo poškozena, nepoužívejte ji;

- Zařízení by se mělo nabíjet při teplotě 0°C až +40°C. Jinak baterie

životnost se výrazně zkrátí.

- Při nabíjení nenechávejte baterii bez dozoru;

- Nepřipojujte baterii ke zdroji napájení déle než 24 hodin poté, co již je

plně nabito;

- Nedoporučuje se připojovat zařízení třetích stran, která spotřebovávají více energie než zařízení

povolená hodnota.

- Zařízení je vybaveno systémem ochrany proti zkratu, ale podmínky, které mohou

je třeba se vyvarovat zkratu.

- Doporučená provozní teplota zařízení je -20°C až +50°C. Nepoužívejte

zařízení mimo tento teplotní rozsah, jinak to může zkrátit životnost baterie.

- Pokud je zařízení používáno při teplotách pod nulou, kapacita baterie klesá. Tohle je

normální a neindikuje závadu.

Přepínání mezi dvěma typy baterií

Řada Tube podporuje duální systém napájení: vestavěnou lithium-iontovou baterii a

vyměnitelná baterie 18500 při podpoře USB napájení.

- Pokud jsou v zařízení Tube nainstalovány obě baterie, zobrazí se na něm dvě ikony baterií



vpravo od stavového řádku nad obrázkem, s vyměnitelnou baterií před vestavěnou

baterie. Zelená znamená, že je zařízení napájeno, a šedá znamená, že

zařízení není zapnuté.

- Pokud není výměnná baterie nainstalována, zobrazí se pouze zelená ikona vestavěné baterie

stavový řádek.

- Pokud je výměnná baterie nainstalována a plně nabitá, bude preferována. Když

výměnná baterie je slabá, zařízení se automaticky přepne na vestavěnou baterii.

- Když je zařízení připojeno k USB, přepne se na externí napájení USB

automaticky. V tuto chvíli se na vestavěném zařízení zobrazí ikona nabíjení podobná blesku

ikona baterie, která označuje, že se vestavěná baterie nabíjí.

- Když je zařízení v provozu, lze vyměnit i vyměnitelnou baterii. V této době to

se automaticky přepne na vnitřní baterii.

VII. Externí napájecí zdroj

Řada Tube podporuje externí napájecí zdroje, jako je přenosný zdroj energie pro a

mobilní telefon (5V).

- Připojte externí napájecí zdroj k USB portu (9) zařízení Tube;

- Poté se zařízení automaticky přepne na externí zdroj napájení a nabije jej

současně interní baterie;

- Po vypnutí externího napájení se zařízení přepne na vyměnitelné

18500 baterie pro napájení. Pokud není nainstalována žádná vyměnitelná baterie 18500 nebo baterie

je nízká, přepne se na vestavěnou baterii místo vypnutí.

VIII. Instalace a použití

Opravená instalace

VAROVÁNÍ! Čočka přístroje nesmí směřovat na žádné zdroje intenzivního napětí

energie záření, jako jsou zařízení vyzařující laser nebo slunce. Mohlo by dojít k poškození elektroniky

komponenty v zařízení. Škody způsobené nedodržením provozních pokynů

není kryta zárukou.



Pro zajištění přesnosti střelby upevněte trubici ve správné poloze na zbrani.

- Řada Tube musí být upevněna pomocí adaptérové   svorky, jako je jednoduchá Picatinnyho kolejnice

svorka, která je součástí balení. Řada Tube využívá trubkový design těla s a

průměr 30 mm, který je kompatibilní se standardními svorkami o průměru 30 mm,

jako jsou ty denního rozsahu. K instalaci zařízení Tube lze použít správné nástroje

k instalačním návrhům a krokům dodavatele.

- Během instalace by měla být nastavena instalační poloha zařízení Tube

podle vzdálenosti mezi okem a okulárem (oční reliéf), jak je uvedeno v

specifikace a smysl pro použití a pohodlí. Pokud se nebudete řídit tímto návrhem,

okulár může střelce při střelbě zranit.

- Doporučuje se instalovat dalekohled co nejníže, ale držte jej daleko od hlavně

nebo jiná zařízení;

- K utažení šroubů montážních svorek se doporučuje použít momentový klíč,

aby nedošlo k poškození těla dalekohledu v důsledku nadměrného utažení a

doporučený točivý moment nesmí překročit 2,5 nm;

- Pokud je dalekohled používán k lovu, proveďte nejprve nulování podle pokynů

podle pokynů uvedených v "Kapitola 9 "Nulování" v tomto návodu;

- Při použití dalekohledu v noci nebo v tmavém prostředí se doporučuje použít oko

pohár, aby nebyl nalezen.

Spuštění a konfigurace

- Otevřete krytku objektivu (14). Pokud je venkovní světlo silné, můžete zavřít krytku objektivu

zabránit přeexponování snímku;

Stisknutím a podržením tlačítka napájení (5) po dobu 2 sekund zapněte zařízení. Poté domovská obrazovka

se objeví po 3s.

Upravte rozlišení ikony na displeji otáčením zaostřovacího kroužku okuláru (2)

oční čočky;

- Nastavte délku zaostření otáčením zaostřovacího kroužku (13) čočky objektivu;

-

-

-

Nastavení režimu obrazu: Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko P (6) pro nastavení obrazu

režim palety, který je v pořadí den-noc, a aktualizuje se ikona na horním stavovém řádku



v reálném čase;

- Nastavení jasu displeje: Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko jasu displeje (4)

pro nastavení jasu obrazovky, který lze přepínat mezi úrovní 1 a úrovní 5, a

mezitím se ve spodní části zobrazí krátká výzva pro příslušnou ikonu jasu

displej;

- Nastavení ostrosti obrazu: Stisknutím otočného kodéru (7) přejděte do místní nabídky a

nastavte ostrost obrazu (viz kapitola "Nabídka zkratek pro detaily);

- Po použití zařízení stiskněte a podržte tlačítko Napájení (5) po dobu 3 sekund. Poté,

zobrazí se obrazovka odpočítávání vypnutí. Když se ikona odpočítávání změní ze 3 na 0,

zařízení se vypne. Když se zařízení vypíná a ukládá data, nedělejte to

odpojte jej od zdroje napájení. V opačném případě nelze data uložit.

- Stiskněte tlačítko napájení (5) a zařízení přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko napájení

tlačítkem (5) jej probudíte.

IX. Nulování

Řada Tube využívá „zmrazovací“ metodu nulování. Doporučuje se provést

nulování v rozsahu provozních teplot dalekohledu.

-

-

-

Upevněte zaměřovač na zbraň pomocí svěrky;

Vyberte cíl v určité vzdálenosti, např. 100 m, 200 m atd.;

Upravte rozsah podle návodu k obsluze, jak je popsáno v kapitole VIII

Spuštění a konfigurace;

- Vyberte nulovací profil (viz "Nastavení nitkového kříže – profil nulování" v rozšířené nabídce

funkce);



- Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) vstoupíte na obrazovku pokročilé nabídky, vyberte

možnost nulování a stiskněte otočný kodér (7) pro vstup do podnabídky nulování

funkce;

- Podle zvolené cílové vzdálenosti vyberte nebo přidejte novou nulovací vzdálenost (viz

"Zeroing-Zeroing Distance-Nastavte nulovací vzdálenost" v rozšířené nabídce);

- Když je nulovací vzdálenost nastavena, otočte ovladačem

kodér (7) pro výběr funkce nulování,

a stisknutím kodéru (7) přejděte na

nulovací obrazovka (viz "Nulování-Nulování

Obrazovka nulování vzdálenosti“ v pokročilém

Jídelní lístek). Souřadnicové polohy

záměrný kříž (osa X a osa Y) jsou zobrazeny v

levý horní roh displeje;

-

- Sledujte polohu skutečného bodu nárazu a předpokládejte, že červená značka × v

obrázek vpravo je poloha bodu nárazu (Tato značka je pouze ilustrativní.

Ve skutečnosti by to měla být díra po kulce);

Pokud je bod dopadu a cílový bod

(středový bod nitkového kříže) se neshodují

navzájem, udržujte zaměřovací pozici v klidu

a mezitím stiskněte a podržte tlačítko P

(6) a tlačítko fotoaparátu (3) pro zmrazení

obrázek a pak zamrznutí jako na sněhu

Střílejte na cíl;

-

ikona

Otáčejte otočným kodérem (7) pro pohyb nitkového kříže, otáčením ve směru hodinových ručiček pohybujte kurzorem doleva nebo

dolů a otáčením proti směru hodinových ručiček posunete kurzor doprava nebo nahoru;

Stisknutím otočného kodéru (7) přepnete mezi osou X a osou Y a polohou

kurzor označuje aktuálně vybranou položku a ikona se změní na modrou;

- Po posunutí nitkového kříže se na displeji objeví malá bílá tečka označující polohu

se objeví na levé straně displeje;

-

-



záměrného kříže před pohybem;

- Po posunutí polohy záměrného kříže do skutečného bodu dopadu stiskněte a podržte otočný ovladač

kodéru (7) pro uložení aktuální polohy záměrného kříže a návrat na hlavní obrazovku

pokročilé menu;

- Opakované zaměřování a střelba, dokud poloha bodu dopadu není konzistentní

toho zaměřovacího bodu.

- Poznámka: Po nastavení nulové polohy můžete přepínat možnosti

nulovací vzdálenost v místní nabídce.

XI. Digitální zoom

Scope řady Tube podporuje funkci Infinite zoom 4,0-16,0, pomocí které můžete

zvětšit obrázek 1 až 4krát.

-

-

- Zvětšení v reálném čase se v provozním procesu objeví ve spodní střední poloze 

oblasti displeje na 2 s a mezitím se aktuální zvětšení aktualizuje v reálném

čas v horní liště menu;

Na domovské obrazovce otočte otočným kodérem (7) pro přiblížení/oddálení obrazu;

Přiblížení otočením ve směru hodinových ručiček a oddálení otočením proti směru hodinových ručiček;

XII. Fotografování a nahrávání videa

Řada Tube je vybavena vestavěným 16 GB paměťovým prostorem, který umožňuje pořizování fotografií

a videozáznam pozorovaného cíle. Soubory obrázků a videí budou pojmenovány podle času, takže tomu tak je

Před použitím se doporučuje dokončit systémové nastavení data a času v rozšířené nabídce

funkce fotografování a nahrávání videa (viz "Pokročilá nabídka-Nastavení-Datum/Čas").

Vyfoť

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Fotoaparát

tlačítko (3) vyfotit. Ikona fotografie

se objeví v pravém horním rohu

zobrazení po zablokování obrazu na 0,5 s;

- Pořízené snímky se ukládají do vestavěného



paměťový prostor.

Nahrávání videa

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte fotoaparát

tlačítko (3) pro spuštění nahrávání videa;

- Ikona nahrávání a okno s výzvou zobrazující

čas nahrávání se zobrazí vpravo nahoře

rohu displeje s formátem času jako

00:00:00 (hodiny: minuty: sekundy);

- Během nahrávání můžete také fotografovat

stisknutím tlačítka tlačítko fotoaparátu (3);

-

-

Zastavte nahrávání a uložte video stisknutím a podržením tlačítka tlačítko fotoaparátu (3);

Pořízená videa a snímky se ukládají do vestavěné paměti.

Poznámka:

- Menu lze stále ovládat během nahrávání videa;

- Všechny pořízené snímky a nahraná videa se ukládají na vestavěnou paměťovou kartu v

formát IMG_HHMMSS_XXX.jpg (obrázek) a VID_HHMMSS_XXX.mp4 (video),

s HHMMSS udávající hodiny/minuty/sekundy a XXX udávající sériové číslo

třímístného multimediálního souboru;

- Sériové číslo multimediálního souboru nelze resetovat;

Pozor:

- Maximální délka souboru záznamu videa je 10 minut. Když je doba trvání delší

než 10 minut, video se automaticky nahraje do nového souboru;

- Počet souborů je omezen kapacitou vestavěné paměti zařízení.

Zbývající kapacitu paměťové karty byste měli pravidelně kontrolovat a přenášet

materiály a obrázky na jiná média, abyste uvolnili místo na paměťové kartě.

- Na pořízeném videu nebo snímku se nezobrazují informace o ikoně rozhraní.

Přístup do paměti



Když je zařízení zapnuto a připojeno k počítači, rozpozná jej

počítač jako flash paměťová karta, která se používá pro přístup do paměti zařízení a kopírování

obrázky a videa.

-

-

-

Připojte zařízení k počítači pomocí datového kabelu;

Spusťte zařízení;

Poklepejte na "Tento počítač", poklepáním otevřete zařízení s názvem "Infiray"

a poté poklepáním otevřete název zařízení „Interní úložiště“

pro přístup k paměti;

Otevřete soubor paměti a existují různé složky pojmenované podle času ve formátu

xxxx (rok) xx (měsíc) xx (den) v něm;

Ve složce jsou obrázky a videa, které byly pořízeny a zaznamenány ten den;

Vyberte požadované soubory nebo složky, které chcete zkopírovat nebo odstranit.

-

-

-

XIII. Stavový řádek

Stavový řádek se nachází v horní části rozhraní obrázku a zobrazuje související informace

na aktuální provozní stav zařízení. Zleva doprava jsou:

1. Aktuální režim obrazu ( : režim dne; : režim měsíce; : režim hvězdy)

2. Aktuální nulovací profil a nulovací vzdálenost (např. A100m)

3. Aktuální optické zvětšení (např. 4,0×)

4. Pohotovostní stav a čas (ve výchozím nastavení VYPNUTO)

5. Stav Wi-Fi ( : Wi-Fi je zakázáno; : Wi-Fi je povoleno)

6. Hodiny (Datum a čas můžete nastavit v nabídce nastavení nebo si stáhnout InfiRay

Outdoor APP pro synchronizaci času telefonu se zařízením）

7. Stav napájení vyměnitelné baterie (18500 baterie)

8. Stav napájení vestavěné baterie

Poznámka: Když je barva ikony zelená, znamená to, že procento baterie je vyšší

než 20 % a výkon je dostatečný. Když je barva ikony červená, znamená to



energie je nedostatečná a je třeba baterii rychle dobít. Když blesk

Pokud je v ikoně zobrazena ikona , znamená to, že zařízení je napájeno z externího zdroje

napájení a vestavěná baterie se nabíjí.

XIV. Nabídka zkratek

Místní nabídku lze využít pro rychlé nastavení základních nastavení některých běžných

funkce, včetně stylu nitkového kříže, barvy nitkového kříže, ostrosti obrazu a nulovací vzdálenosti. Stiskněte a

podržte enkodér (7) pro uložení operace a návrat na domovskou obrazovku.

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko rotační kodér (7) přejděte na obrazovku místní nabídky.

Otočte rotační kodér (7) pro přepínání mezi následujícími možnostmi funkcí a ikonou

pozadí vybrané možnosti se zvýrazní:

Barva nitkového kříže: Otáčením kodéru (7) vyberte možnost a stisknutím kodéru (7) změňte

barva nitkového kříže mezi černou, bílou, červenou a zelenou;

Typ záměrného kříže: Otáčením kodéru (7) vyberte možnost a stisknutím kodéru (7) změňte

typ nitkového kříže od 1 do 6;

Nulovací vzdálenost: Otáčením enkodéru (7) vyberte možnost a stisknutím enkodéru (7)

přepínat mezi přednastavenými vzdálenostmi.

- Stiskněte a podržte rotační kodér (7) pro uložení změn a návrat na domovskou obrazovku.

Poznámka: Pokud v místní nabídce neproběhne žádná operace do 15 s, zařízení se automaticky uloží

změny a vraťte se na domovskou obrazovku.



XV. Rozšířená nabídka:

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte rotační kodér (7) po dobu 3 s přejít na hlavní

Jídelní lístek;

- Otočte rotační kodér (7) pro přepínání mezi možnostmi funkcí v hlavní nabídce,

otáčením ve směru hodinových ručiček se pohybujete dolů a proti směru hodinových ručiček nahoru;

- Volby funkcí v hlavní nabídce jsou cyklické: když kurzor dosáhne poslední

na první stránce, přepne se na první možnost nabídky na druhé stránce. Když

kurzor je u první možnosti na první stránce, může přeskočit přímo na poslední možnost nabídky

na druhé stránce otočením rotační kodér (7) proti směru hodinových ručiček;

- zmáčkni rotační kodér (7) upravte parametry aktuální možnosti nebo přejděte na

podnabídka;

- Pozice kurzoru označuje vybranou možnost, jejíž ikona se změní

od bílé po modrou;

-

-

Ovládání sekundárního a terciárního menu je stejné jako výše;

Na libovolné obrazovce nabídky stiskněte a podržte tlačítko rotační kodér (7) pro uložení změn a návrat

do horního menu. zmáčknitlačítko napájení (5) pro návrat do horní nabídky bez

uložení změny;

- Na kterékoli obrazovce nabídky se zařízení automaticky vrátí na domovskou obrazovku bez

uložení změn, pokud během 15s neproběhne žádná operace.

- Během nepřetržitého provozu osciloskopu, při opuštění rozšířeného menu,

kurzor zůstává v poloze před výstupem. Když restartujete rozsah a přejděte na

poprvé v rozšířené nabídce, kurzor zůstane na první volbě nabídky.



Složení a popis hlavního menu

Povolení/zakázání Wi-Fi

-

-

-

-

Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) otevřete pokročilé menu;

Wi-Fi Otáčením otočného kodéru (7) zvolte funkci "Wi-Fi";

Stiskněte otočný kodér (7) pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi;

Po zapnutí tohoto režimu se odpovídajícím způsobem změní ikona ve stavovém řádku nebo

vypnuto.

Nastavení kompenzace expozice

- Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) otevřete pokročilé menu;

- Otáčením otočného kodéru (7) zvolte funkci "Kompenzace expozice".
Vystavení

volba;
kompenzace

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku "Expozice

Kompenzace";

- Otáčením otočného kodéru (7) vyberte 13 úrovní kompenzace expozice, rozsah

od "-2.0" do "+2.0".

Výběr typu zbraně

-

-

-

-

Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) otevřete pokročilé menu;

Otočením otočného kodéru (7) vyberte funkci "Typ pistole";

Typ zbraně Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku "Typ pistole";

Otáčením otočného kodéru (7) vyberte jeden ze tří profilů typu pistole (A,

PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM);

- Stisknutím otočného kodéru (7) potvrďte výběr a vraťte se do hlavního menu

Jídelní lístek.



Před jakýmkoliv provedením nastavte nulovací profil a nulovací vzdálenost

operace nulování.

Řada Tube podporuje jakoukoli nulovací vzdálenost mezi 1 a 999 metry.

- Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) otevřete pokročilé menu;

- Otáčením otočného kodéru (7) zvolte funkci "Nulování";

Nulování - Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku nulování

funkce, kde zobrazuje 3 nulovací vzdálenosti;

- Otáčením otočného enkodéru (7) zvolte nulovací vzdálenost podle

vzdálenost nastavená pro cíl;

- Stisknutím otočného kodéru (7) potvrďte nulovací vzdálenost a otevřete

podnabídka nulovací vzdálenosti, včetně dvou možností, to je "Nulování" a

"Vzdálenost nulování";



- Pokud je s tím v souladu přednastavená nulovací vzdálenost

zobrazené na zařízení, můžete provést nulování přímo

postupujte podle následujících kroků:

Otáčením otočného kodéru (7) zvolte nulování funkce

;

Stisknutím otočného kodéru (7) přejděte na obrazovku nulování;

-

-

- Souřadnice osy X a osy Y nitkového kříže jsou

zobrazeno v levém horním rohu displeje;

- Zamiřte střed nitkového kříže dalekohledu na volské oko

cílové vzdálenosti a střílet, a pak sledovat pozici

skutečný bod dopadu;

- Udržujte zaměřovací pozici v klidu a mezitím stiskněte a

podrž Tlačítko režimu obrazu (6) a Fotoaparát

tlačítko (3) zmrazit obraz a mezitím

na displeji se zobrazí ikona zmrazení;

- Otočením otočného kodéru (7) posuňte polohu záměrného kříže,

Nulování



dokud střed nitkového kříže nezamíří na pozici bodu

dopad. Podrobnosti vizKapitola IX "Nulování".

- Pokud nulovací vzdálenost není v souladu s předvolbou

vzdálenost cíle, lze tuto volbu použít pro nastavení.

- Vyberte neplatnou nulovací vzdálenost, stiskněte enkodér (7)

pro otevření jeho podnabídky;

- Otočením kodéru (7) vyberte možnost "Nastavení

Nulovací vzdálenost";

- Stisknutím otočného kodéru (7) aktivujte nulování

funkce resetování vzdálenosti a poté dva malé trojúhelníky
Nastavení

Nulování
symboly

- Otáčením enkodéru (7) nastavte číselnou hodnotu

aktuální poloha, kterou lze přepínat mezi 0 až 9;

- Stisknutím otočného kodéru (7) přepínáte mezi

pozice stovek, desítek a jedniček;

- Po nastavení stiskněte a podržte enkodér (7) pro uložení

nastavení a ukončení. Kurzor se vrátí na možnost nulování,

a mezitím se odpovídajícím způsobem mění nulovací vzdálenost;

- Kromě toho se stavový řádek aktualizuje na nové nulování

vzdálenost synchronně.

jsou zobrazeny nad a pod číslem;
Vzdálenost



Nastavení pohotovostního stavu a doby trvání

- V rozšířené nabídce otáčením otočného kodéru (7) vyberte „Pohotovostní"

volba;

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete podnabídku pro nastavení pohotovostního režimu,

včetně čtyř možností, 10min, 20min, 30min a vypnuto;

-

- Stiskněte otočný kodér (7) pro potvrzení výběru a poté zvolené

možnost se zobrazí v horním stavovém řádku;

- Je-li vybrána možnost Vypnuto, funkce pohotovostního režimu je deaktivována;

Poznámka:

- Když je zařízení v následujícím stavu, je aktivován pohotovostní režim

automaticky: nahoru > 70° nebo dolů > 70° a doleva > 30° nebo doprava > 30°;

- Když je zařízení ve stavu fotografování, pohotovostní režim je deaktivován.

Pro výběr otočte otočným kodérem (7);

Pohotovostní



Tato funkce se používá k nastavení jazyka, měrných jednotek, automatického skrytí stavu,

obnovení továrního nastavení a dotaz na informace o zařízení.

Nastavení systémového data
Nastavení

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".

- Otočením otočného kodéru (7) zvolte "datum";

- Stisknutím otočného kodéru (7) aktivujte reset data

datum funkce s časem ve formátu RR/MM/DD.

- Otáčením otočného kodéru (7) nastavte správný rok, měsíc

a datum;

- Stiskněte otočný kodér (7) pro přepínání mezi rokem,

měsíc a datum;

- Po nastavení stiskněte a podržte otočný kodér (7).

uložte změny a ukončete funkci resetování data.



Nastavení systémového času

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".

- Stisknutím otočného kodéru (7) vyberte "Čas"

24hodinový systém se používá s hodinou a minutou

zobrazeno.

- Stisknutím otočného kodéru (7) aktivujte reset času

funkce;

- Otáčením otočného enkodéru (7) nastavte správnou hodinu a

minuta;

Čas - Stisknutím otočného kodéru (7) přepínáte mezi hodinami

a minuta;

- Po nastavení stiskněte a podržte otočný kodér (7).

uložit změny a opustit funkci resetování času;

- Po nastavení času se čas ve stavovém řádku změní

podle toho.



Zvolte jazyk

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".

- Vyberte "Jazyk“ a stiskněte otočný kodér (7).

otevřete sekundární nabídku pro výběr jazyka;

- Otočením otočného kodéru (7) přepínáte mezi angličtinou

a ruština;
Jazyk

- Stiskněte otočný kodér (7) pro potvrzení a uložení

výběr a návrat na obrazovku nabídky;

Výběr měrných jednotek

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".

Jednotky - Vyberte "Jednotky měření“ a stiskněte otočný kodér

Opatření (7) pro otevření sekundární nabídky pro nastavení jednotek;

- Otáčením otočného kodéru (7) přepínáte mezi měřičem a

yard;

- Stiskněte otočný kodér (7) pro potvrzení a uložení

výběr a odchod;



Povolení/zakázání automatického skrývání stavu

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".

- Vyberte "Stav Automatické skrývání“ a stiskněte otočný ovladač

kodérem (7) otevřete sekundární nabídku pro stav auto

úkryt;

Stav Auto - Otočením otočného kodéru (7) vyberte On nebo Off;

Úkryt - Stiskněte otočný kodér (7) pro potvrzení výběru a

návrat na obrazovku hlavní nabídky;

Obnovení továrního nastavení

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Nastavení".
Obnovení továrního nastavení

- Vyberte "Obnovení továrního nastavení“ a stiskněte otočný kodér (7)

pro otevření sekundární nabídky pro obnovení továrního nastavení;

- Stisknutím otočného kodéru (7) vyberte "Ano" pro obnovení

tovární nastavení nebo "Ne" pro zrušení operace;



- Stiskněte otočný kodér (7) pro potvrzení výběru;

Pokud je vybráno "Ano", rozsah se automaticky znovu spustí;

Pokud zvolíte "Ne", operace se zruší a vrátí se k

horní menu.

Po volbě Factory Reset budou fungovat následující funkce

bude obnoveno do výchozího nastavení:

- Režim obrazu: Barva

- Nulovací vzdálenost: A100

- Digitální zoom: × 4,0

- Pohotovostní režim: Vypnuto

- Wi-Fi: Vypnuto

- Jazyk angličtina

- Měrná jednotka: metr

- Stav Automatické skrývání: Vypnuto

-

-

Dotazování informací o zařízení

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku

"Generál".

- Otáčením otočného kodéru (7) zvolte "Informace";
Info

- Stiskněte otočný enkodér (7) pro dotaz na relevantní

informace o aktuálním rozsahu;

- Stisknutím a podržením otočného kodéru (7) opustíte a vrátíte se

horní menu.



16. PIP

Obraz v obraze (PIP) poskytuje plovoucí okno nezávislé na celé obrazovce. Tento

okno ukazuje část obrazu, která je zvětšena na 2× v určité oblasti se středem na nitkovém kříži

hlavní obrázek.

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte Obrázek

tlačítko režimu (6) pro povolení nebo zakázání PIP.

- Po zvětšení obrázku na domovské obrazovce o

otáčením kodér (7), obrázek zobrazený v

Okno PIP je také zvětšeno na 2×.

* Kvůli některým faktorům není tato funkce dostupná pro

některé regiony.

17. Stadiametrické dálkoměry

Řada Tube poskytuje stadiametrické dálkoměry, které vám umožňují vypočítat

přibližná vzdálenost od cíle o známé velikosti.

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítko jasu displeje (4) aktivovat nebo 

deaktivovat tuto funkci;

- Po aktivaci této funkce se ve střední části obrazu 

objeví dvě čáry používané pro měření,

a tři ikony předem nakonfigurovaných objektů a

hodnoty měřené vzdálenosti jsou zobrazeny na

pravá strana.

- K dispozici jsou tři předem definované cílové 

hodnoty:

- Jelen: 1,7 m vysoký

- Divočák: 0,7 m vysoký

- Zajíc: 0,2 m vysoký

- Upravte zařízení tak, aby se cíl pohyboval ve středu oblasti zobrazení. Otočte otočným ovladačem



kodér (7) ve směru hodinových ručiček pro zvětšení nebo proti směru hodinových ručiček pro zmenšení šířky měření

čáry, takže cíl je zcela mezi čárami měření. Když se přizpůsobíte

šířka měřící čáry, údaje o dálkoměru vpravo se mění

podle toho.

- Barva a středová poloha čáry měření jsou synchronizovány s barvou a středovou polohou čáry měření

nitkový kříž;

- Pokud chcete změnit měrné jednotky, podívejte se na Pokročilé

Menu-Nastavení-Měrné jednotky pro úpravu;

- Chcete-li tuto funkci opustit, stiskněte a podržte tlačítko jasu displeje (4).

XVIII. Stav Automatické skrývání

Tato funkce se používá ke skrytí GUI se zobrazeným pouze zaměřovacím křížem, takže nedochází k žádnému blokování

obrázek.

-

-

V rozšířeném menu otočte otočným kodérem (7) pro výběr možnosti "Nastavení";

Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete sekundární nabídku "Nastavení" a otočte otočným ovladačem

kodérem (7) vyberte "Automatické skrytí stavu";

- Stisknutím otočného kodéru (7) otevřete podnabídku "Automatické skrytí stavu" a poté vyberte

Zapnuto nebo Vypnuto.

- Po aktivaci automatického skrývání stavu budou všechny ikony GUI včetně stavového řádku zobrazeny

automaticky se skryje a zobrazí se pouze obrázek a záměrný kříž, pokud tam není

provoz do 8s.

- Stisknutím nebo stisknutím a podržením libovolného tlačítka vyvoláte informace GUI.

- Tlačítka a nabídku můžete ovládat až po zobrazení informací GUI.

XIX. Wi-Fi

Řada Tube má vestavěný Wi-Fi modul. Zařízení lze bezdrátově propojit s mobilem

zařízení (notebooku nebo smartphonu) přes Wi-Fi.

- V rozšířené nabídce povolte Wi-Fi. Podrobné operace naleznete v části "Pokročilý

Menu-Wi-Fi".



- Po aktivaci Wi-Fi rozsahu vyhledejte

pro signál Wi-Fi s názvem

„Infiray_XXXXXX“ na mobilním zařízení,

mezi nimiž je XXXXXX 6bitový seriál

číslo složené z číslic a písmen.

- Vyberte Wi-Fi, zadejte heslo a

připojit. Počáteční heslo je 12345678;

- Po připojení Wi-Fi můžete ovládat rozsah

přes mobilní aplikaci.

Nastavení názvu a hesla Wi-Fi

Řada Tube umožňuje změnit název a heslo Wi-Fi zařízení v aplikaci.

- Po připojení osciloskopu k mobilnímu zařízení vyhledejte ikonu „Nastavení“.

InfiRay venkovní obrazovou obrazovku a klepnutím na ni otevřete obrazovku "Nastavení";

- Do textového pole zadejte a odešlete nový název Wi-Fi (SSID) a heslo.

- Po odeslání změny resetujte zařízení, aby se nastavení aktivovalo.

Pozor! Po obnovení zařízení do továrního nastavení se zobrazí jméno a heslo

Wi-Fi bude také obnoveno na výchozí tovární nastavení.

v

XX. Aktualizace a popis produktu do APP

Termokamera řady Tube podporuje ovládání pomocí aplikace. Můžete přenášet obrázky v reálu

čas, ovládat zařízení a aktualizovat program připojením chytrého telefonu nebo notebooku přes Wi-Fi.

Uživatelskou příručku InfiRay Outdoor si můžete stáhnout na našich oficiálních stránkách

(www.xinfrared.com).

Pomocí InfiRay Outdoor můžete také testovat a aktualizovat program firmwaru produktu

aplikaci nebo si ji stáhněte na našich oficiálních stránkách.

O InfiRay Outdoor

- Aplikaci InfiRay Outdoor si můžete stáhnout a nainstalovat na oficiálních stránkách



(www.xinfrared.com) nebo obchod s aplikacemi. Případně můžete naskenovat QR kód níže

stáhněte si jej zdarma.

- Po instalaci aplikaci otevřete.

- Pokud bylo vaše zařízení připojeno k mobilnímu zařízení, povolte na něm mobilní data. Po

zařízení přistupuje k internetu, automaticky se zobrazí výzva k aktualizaci. Klikněte

Nyní, chcete-li okamžitě stáhnout nejnovější verzi, nebo klikněte na Později.

- InfiRay Outdoor automaticky uloží poslední připojené zařízení. Proto, jakmile otevřete

InfiRay Outdoor automaticky detekuje aktualizaci na pozadí, i když je

osciloskop není připojen k telefonu nebo notebooku. Pokud je k dispozici aktualizace a mobil

zařízení přistupuje k internetu, můžete si nejprve stáhnout aktualizaci. Po stažení je

dokončen, rozsah bude připojen k mobilnímu zařízení, verze bude aktualizována

automaticky.

- Po instalaci aktualizace se zařízení restartuje a přejde do provozního režimu.

XXI. Technická kontrola

Před každým použitím proveďte technickou kontrolu a zkontrolujte následující položky

přístroj:

- Vnější část zařízení (bez praskliny na krytu).

- Čočka a okulár (žádné praskliny, olej, skvrny nebo jiné usazeniny)

- Stav nabíjecí baterie (plně nabitá předem) a elektrického kontaktu (č

salinizace nebo oxidace).



XXII. Údržba produktu

Zařízení musí být minimálně dvakrát ročně udržováno následujícími způsoby:

- Otřete povrch kovových a plastových částí, abyste odstranili prach a nečistoty pomocí vaty

tkanina. V případě potřeby naneste silikonové mazivo.

- K omytí elektrického kontaktu a slotu baterie použijte nemastné organické rozpouštědlo.

- Zkontrolujte skleněný povrch okuláru a čočky. V případě potřeby odstraňte prach a písek

na čočku (nejlépe bezkontaktní metodou). Použijte speciální stírací nástroj a

rozpouštědlo k čištění optických povrchů.

XXIII. Odstraňování problémů

V následující tabulce jsou uvedeny všechny problémy, které se pravděpodobně vyskytnou během provozu zařízení. Šek

a řešit problémy podle této tabulky. Pokud se vyskytnou závady, které nejsou uvedeny v této tabulce, nebo vy

nelze závadu opravit, vraťte zařízení prodejci nebo dodavateli k odstranění závady.

Chyba Možné příčiny Řešení

Rozsah nemůže být
Baterie je vybitá Nabijte baterii

začala

Zařízení nemůže být

napájen pomocí an

externí napájení.

Obrázky jsou nejasné,

svislé čáry jsou

přítomný, nebo

pozadí není rovné

USB kabel je poškozený Vyměňte kabel USB

V případě potřeby zkontrolujte externí napájení

zásobování

Externí napájecí zdroj je

nedostatečné

Kalibrujte obrázky podle pokynů v

Část 9 uživatelské příručky
Je nutná kalibrace

Displej není jasný
Obrázky jsou příliš tmavé Upravte jas displeje

dost

Otáčením zaostřovacího kroužku objektivu upravte

zaměřit se

Otřete vnější optický povrch

Ikony jsou jasné, ale Objektiv není zaostřen

obrázky jsou rozmazané

Vnitřní nebo vnější optika



povrch čočky je zaprášený použijte měkký bavlněný hadřík nebo nechte

prostor pro sušení v teple a suchu

prostředí déle než 4 hodiny

Zkontrolujte, zda je nainstalován rozsah

pevně.

nebo ledový

Ujistěte se, že typ střely a ráže
Pozice

Puškohled nebo upevňovací svorka které používáte, jsou v souladu s použitými
záměrný kříž se pohybuje po

není pevně nainstalován pro nulování.
Střílení

Pokud provádíte nulování v létě, ale

používat dalekohled v zimě (nebo naopak),

nulový bod se může mírně posunout.

Nastavte rozsah podle

obsah uvedený v "Spuštění a

Nastavení obrazu".

Zkontrolujte vnější povrch

čočka objektivu a okulár, a příp
Rozsah nemůže

Chyba nastavení Pokud je to nutné, otřete veškerý prach a námrazu

zaměřit se

na to.

V chladném počasí speciální antifogging

lze nanést nátěr (např

používá se na brýle nebo zadní auto

zrcadla).

Heslo Wi-Fi je
Zadejte správné heslo

nesprávný
Zařízení nemůže

Chcete-li povolit stabilní přístup k síti, musíte
připojit k a Je zde příliš mnoho Wi-Fi

se doporučuje přesunout zařízení do a
smartphone nebo sítě v dosahu

oblast s omezeným počtem Wi-Fi
počítač zařízení, což může způsobit

sítě nebo oblast bez Wi-Fi
rušení

Dosah



Zařízení je mimo Wi-Fi

Dosah.
Signály Wi-Fi jsou ztraceny Přesuňte zařízení na místo, kde jste

Dochází k blokování (např
nebo přerušena. může přijímat signály Wi-Fi.

betonové stěny) mezi

zařízení a přijímač.

Pozorovaný cíl

zmizí

Pozorujete cíl Pozorujte cíl přímo bez

přítomnost sklaskrz sklo

Kvalita obrazu je
Tyto problémy se pravděpodobně vyskytnou, když zařízení používáte v drsném prostředí

špatná nebo detekce
počasí (jako je sníh, déšť a mlha).

rozsah se zkracuje



Právní a regulační informace:

ereby, IRay Technology Co.LTd prohlašuje, že digitální noční vidění

cope TUBE TD50L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. The

plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujícím internetu

adresa: https://www.iraytek.com/

Toto zařízení lze provozovat ve všech členských státech EU.

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nižším než -20°C a vyšším než

+ 50 °C.

Výrobek lze připojit pouze k rozhraní USB verze USB 2.0

Adaptér

Zástrčka považovaná za odpojovací zařízení adaptéru

Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Výroba： Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co., Ltd.

Číslo modelu: SK22G-0500200Z

I/p: 100-240V〜50/60Hz, MAX/0,35A

O/p: 5,0 V 2,0 A 10,0 W

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení

lze použít v přenosných expozičních podmínkách bez rozlišenítrikce.

SAR

Tento termovizní monokulár splňuje vládní požadavky na vystavení

rádiové vlny. Pokyny jsou založeny na standardech, které byly vyvinuty společností

nezávislých vědeckých organizací prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení

vědeckých studií. Normy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu navrženou k zajištění

bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle tohoto standardu během certifikace produktu pro

použít na ucha je 0,5W/kg a při správném nošení na těleso je 0,49 W/kg. Tento

zařízení bylo testováno pro typické operace nošení na těle se zadní stranou sluchátka



0,5 cm z těla.

Provoz na těle

Toto zařízení bylo testováno pro typické operace nošení na těle. V souladu s vystavením RF

požadavky, minimální oddělovací vzdálenost 0,5 cm musí být zachována mezi

tělo uživatele a sluchátko včetně antény. Spony na opasky, pouzdra třetích stran,

a podobné příslušenství používané tímto zařízením by nemělo obsahovat žádné kovy

komponenty. Příslušenství nošené na těle, které tyto požadavky nesplňuje, nemusí

splňují požadavky na vystavení RF a je třeba se jim vyhnout. Používejte pouze dodané

nebo schválenou anténu.



USA:

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může

způsobit nežádoucí provoz.

2. Informace pro uživatele:

(1) Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou

vyhovění by mohlo zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

3. Informace pro uživatele:

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro třídu

B digitální zařízení, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby

poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud ne

nainstalována a používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení

na radiokomunikaci. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde

vyskytují v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení

příjem rozhlasu nebo televize, který lze zjistit vypnutím zařízení

a dále se uživateli doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z nich

následující opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je zapojen

přijímač je připojen.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika

4. Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Devi

ce lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení.



5. Tento termovizní monokulár splňuje vládní požadavky na

vystavení rádiovým vlnám. Pokyny jsou založeny na standardech, které byly vyvinuty

nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení

vědeckých studií. Normy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu navrženou k zajištění

bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle tohoto standardu během certifikace produktu pro

použít na ucha je 0,5W/kg a při správném nošení na těleso je 0,49 W/kg. Tento

zařízení bylo testováno pro typické operace nošení na těle se zadní stranou sluchátka

0,5 cm z těla.

6. Provoz při nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno pro typické operace nošení na těle. V souladu s RF

požadavky na expozici, minimální separační vzdálenost 0,5 cm musí být zachována

mezi tělem uživatele a sluchátkem, včetně antény. Spony na opasek třetích stran,

pouzdra a podobné příslušenství používané tímto zařízením by nemělo obsahovat žádné kovy

komponenty. Příslušenství nošené na těle, které tyto požadavky nesplňuje, nemusí

splňují požadavky na vystavení RF a je třeba se jim vyhnout. Používejte pouze dodané

nebo schválenou anténu.



Likvidace baterií

2006/66/EC (směrnice o bateriích): Tento produkt obsahuje baterii, která nemůže být

likvidovány jako netříděný komunální odpad v Evropské unii. Viz

dokumentaci k produktu pro konkrétní informace o baterii. Baterie je označena

tento symbol, který může obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo

rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo a

určené sběrné místo. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (soukromé

domácnosti)

Symbol WEEE na produktech a/nebo průvodních dokumentech označuje

že použité elektrické a elektronické výrobky nelze míchat s běžnými

domácí odpad. Pro řádné ošetření, obnovu a recyklaci odneste tyto produkty do

příslušná sběrná místa, kde budou přijaty bez poplatku. V některých

zemí, můžete tyto produkty při nákupu také vrátit místnímu prodejci

ekvivalentní nový produkt. Správná likvidace tohoto výrobku slouží k ochraně

životní prostředí a předchází možným škodlivým účinkům na člověka a okolí

prostředí, které může vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady.

Podrobnější informace o vašem nejbližším sběrném místě získáte u svého

Obecní úřad. V souladu se státní legislativou mohou být za ně ukládány sankce

nesprávnou likvidací tohoto druhu odpadu.

Pro firemní zákazníky v rámci Evropské unie

Obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele ohledně likvidace elektrických a

elektronická zařízení. Ten vám poskytne další informace.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Kontaktujte prosím svého místního

úřad nebo prodejce, chcete-li tento produkt zlikvidovat a požádejte o možnost likvidace

http://www.recyclethis.info
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